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Holder ve službách zákona
Bezmála dvaceti tisícům obyvatel středočeského
sídla na „matce českých řek“ jsou každodenně
k dispozici Technické služby města Kralupy nad
Vltavou, příspěvková organizace. „Do naší
působnosti spadá především úklid veřejného
prostranství, celoroční údržba a opravy
komunikací, veřejné osvětlení, dopravní značení
či správa tří hřbitovů. Svážíme komunální odpad
a provozujeme sběrný dvůr,“ přibližuje v kostce
činnost podniku ředitel Ing. Petr Šára.
menovanÈ pracovnÌ n·plnÏ
spoËÌvajÌ na bedrech p¯ibliûnÏ
Ëty¯iceti kmenov˝ch zamÏstnanc˘, jimû v souËasnÈ dobÏ
pom·h· dvacÌtka dalöÌch ve formÏ
ve¯ejnÏ prospÏön˝ch pracÌ. Podnik
spolupracuje s ˙¯ady pr·ce MÏlnÌk
a Kladno, kterÈ mu zmÌnÏnÈ sÌly
Ñp¯ihr·vajÌì a p¯ispÌvajÌ na jejich
mzdy. ÑVÈpÈËka¯iì se vÏnujÌ p¯edevöÌm ruËnÌmu ËiötÏnÌ a ˙klidu Kralup nad Vltavou. Muûi vykon·vajÌ
takÈ tÏûöÌ v˝kopovÈ a ˙drûbovÈ
pr·ce. Podle ¯editele TS je pr·ce
st·le dost, protoûe mÏsto m· ve
spr·vÏ asi pades·t kilometr˘ mÌstnÌch komunikacÌ a sto kilometr˘
chodnÌk˘.

J

Štěstí přeje připraveným
StejnÏ jako v jin˝ch lokalit·ch po
celÈ republice, dÏl· vedenÌ Kralup
nad Vltavou a managementu technick˝ch sluûeb p¯ed nadch·zejÌcÌ
zimou tÏûkou hlavu nov˝ ÑchodnÌkov˝
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z·konì. Odhadem p˘jde o ˙drûbu
zhruba dvojn·sobku souËasnÈ dÈlky
chodnÌk˘, kterÈ bude sloûitÈ udrûet
ve sch˘dnÈm stavu.
ÑPodle z·kona m·me pohotovost
od prvnÌho listopadu do konce
b¯ezna. Kv˘li novÈ legislativÏ budeme pot¯ebovat vÌc lidÌ, s tÌm jsou
spojeny zv˝öenÈ n·klady na pracovnÌ
pom˘cky a pohonnÈ hmoty. Protoûe
jsme o projedn·v·nÌ z·kona vÏdÏli,
v p¯edstihu jsme se rozhodli pro
n·kup dalöÌho stroje pro ˙drûbu
chodnÌk˘. Z v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ,
v jehoû r·mci jsme obdrûeli pÏt
nabÌdek, vyöel vÌtÏznÏ komun·lnÌ
kloubov˝ nosiË n·¯adÌ Holder C-Trac
2.42. Rozhodla p¯edevöÌm moûnost
celoroËnÌho vyuûitÌ stroje, jeho
vysok· v˝konnost, na z·kladÏ referencÌ bezporuchov˝ provoz, snadn·
dostupnost servisu a v neposlednÌ
¯adÏ dÌky kloubovÈmu ¯ÌzenÌ v˝born·
manÈvrovatelnost p¯i pohybu po
chodnÌcÌch. AË se to na prvnÌ pohled
nezd·, Kralupy nad Vltavou majÌ totiû

Technické služby města Kralupy nad
Vltavou si pořídily k Holderu bohaté
příslušenství. Podnik ho hodlá využívat
i k údržbě městské zeleně, k čemuž
poslouží mulčovač Humus

spoustu obtÌûnÏ p¯Ìstupn˝ch a ˙zk˝ch mÌst,ì vysvÏtluje Ing. ä·ra.
NosiË Hoder byl slavnostnÏ p¯ed·n z·stupc˘m TS 7. srpna. Stroj
s pohonem na vöechna kola poh·nÌ dieselov˝ Ëty¯v·lec o v˝konu
42 konÌ, p¯epravnÌ rychlost dosahuje aû 40 km/h. N·¯adÌ je
poh·nÏno hydraulicky nebo kardanov˝m h¯Ìdelem. KromÏ minim·lnÌho

Holder C-Trac 2.42 slavnostně předal
řediteli TS Ing. Petru Šárovi (vlevo)
předseda představenstva akciové
společnosti KIS plus, výhradního
dovozce techniky Holder do České
republiky, Ing. Michal Janků. Jak se
na správný křest sluší a patří, nechyběl
sekt. Ten tekl i na oslavě 18. narozenin
litoměřické firmy KIS plus, která
vstoupila do plnoletosti 19. září.
Blahopřejeme!
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Z A J Í M AV O S T I

Tytam jsou doby, kdy byly plácky a pískoviště na každém rohu. Dnes musí tato zařízení
splňovat přísné legislativní požadavky, a tak je nutné ocenit aktivitu Kralup, které jako
dárek k zahájení nového školního roku zprovoznily nové hřiště pro děti a mládež

Cat, loni nosiË kontejner˘ na podvozku Volvo, letos pr·vÏ Holder. Pro
svoz komun·lnÌho odpadu z obtÌûnÏ
p¯Ìstupn˝ch mÌst a obsahu koö˘
ve mÏstÏ jsme si po¯Ìdili v˘z Alficar.
JistÏûe bychom chtÏli nakoupit veökerou techniku najednou, ale to prostÏ
nejde. Proto jdeme vp¯ed tÌmto zp˘sobem,ì podot˝k· ¯editel ä·ra.
Pro zimnÌ ˙drûbu m· podnik jeötÏ
dva nosiËe Multicar s kart·Ëi, radlicemi a sypaËi a ËistiË chodnÌk˘
»icho. Na silnice je urËen velk˝
sypaË a dva traktory s radlicemi.
TechnickÈ sluûby peËujÌ zhruba
o 2600 svÏteln˝ch bod˘. Zde pom·hajÌ ploöiny na vozech Avia a Multicar. ÑP¯ÌötÌ rok si hodl·me po¯Ìdit novou ploöinu s dosahem do
15 metr˘, a to na podvozku, kter˝
m˘ûe ¯Ìdit obsluha s opr·vnÏnÌm

polomÏru ot·ËenÌ stojÌ za pozornost
i pr˘jezdnÌ öÌ¯ka, kter· jen nepatrnÏ
p¯esahuje jeden metr. Z p¯ÌsluöenstvÌ pro zimnÌ ˙drûbu lze jmenovat
zametacÌ kart·Ë, radlici a sypaË od
firmy Simed, pro pr·ce v ostatnÌch
roËnÌch obdobÌch mulËovaË Humus
a rotaËnÌ sekaËku se sbÏrem
Stoll. I kdyû si mÏsto na ˙drûbu vÏtöiny zelen˝ch ploch zatÌm najÌm· jinÈ firmy, i tady najde Holder
uplatnÏnÌ a potenci·l vyuûitÌ je znaËn˝. ätÏpkovaË Jensen si odpracuje
svÈ ve sbÏrnÈm dvo¯e p¯i zpracov·nÌ
neskladn˝ch vÏtvÌ p¯ed odvozem do
kompost·rny. Transportem homogennÌ ötÏpky odpadne p¯eprava
Ñvzduchuì, coû p¯inese ˙sporu
pohonn˝ch hmot.

Každý rok nový stroj
TechnickÈ sluûby sv·ûejÌ odpad
z popelnic, kontejner˘ a odpadkov˝ch koö˘, jejichû poËet ve mÏstÏ
neust·le roste. ObyvatelÈ Kralup
nad Vltavou mohou bezplatnÏ
vyuûÌt sbÏrn˝ dv˘r vËetnÏ kontejneru na bioodpad. Protoûe st·le
vÌce lidÌ vymÏÚuje okna, novinkou je
oddÏlov·nÌ skla, kterÈ putuje mezi
t¯ÌdÏn˝ odpad, od r·m˘, ËÌmû se
uöet¯Ì za skl·dkovnÈ. Podnik TS
nabÌzÌ ve spolupr·ci se spoleËnostmi Ekolamp, Elektrovin a Asekol moûnost zpÏtnÈho odbÏru
elektroza¯ÌzenÌ. SbÏrn˝ dv˘r projde
v p¯ÌötÌm roce rozs·hlou rekonstrukcÌ.
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Při dokončování prací na víceúčelovém sportovním hřišti přišla ke slovu i plošina na
„multikáře“

ÑJsem ve funkci öest let a jeötÏ
teÔ nenÌ strojov˝ park podle m˝ch
p¯edstav. NÏkter· technika je zastaral·, m·me nap¯Ìklad Ëty¯icetiletou
Tatru. Letit· je i kropiËka, kterou
jsme si upravili. Tu vöak vyuûÌv·me
zhruba dva mÏsÌce v roce, sluûbu
splnÌ a n·kup novÈ musÌ poËkat. Jin·
situace je p¯i prioritnÌch Ëinnostech,
tedy zimnÌ ˙drûbÏ chodnÌk˘ a komunikacÌ nebo svozu odpadu. Proto se
snaûÌme kaûd˝ rok nakupovat alespoÚ jeden nov˝ stroj. P¯edloni to byl
chodnÌkov˝ zametacÌ v˘z Bucher City
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skupiny B. ChtÏli bychom se takÈ vÌc
uplatnit p¯i ˙drûbÏ mÏstskÈ zelenÏ,ì
odkr˝v· pl·ny Ing. ä·ra a uzavÌr·:
ÑZatÌm jsme m·lo vyuûÌvali moûnost jezdit po v˝stav·ch a p¯ehlÌdk·ch
komun·lnÌ techniky. To se snaûÌme
zmÏnit. Prost¯ednictvÌm ˙Ëasti na
komun·lnÌch akcÌch zÌsk·me p¯ehled,
co je na trhu, s moûnostÌ praktickÈho
vyzkouöenÌ
techniky.
To
n·m
v˝znamnÏ pom˘ûe i p¯i rozhodov·nÌ

o n·kupu dalöÌch pomocnÌk˘.ì
Text a foto Jan Kroupa
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